
















1. számú melléklet 

Kiállítás címe 

 

(Az időtartamukat vagy helyszínüket 

tekintve eltérő kiállításokat kérjük, 

egyesével, külön sorban 

szerepeltessék, még ha a témájukban 

azonos kiállításokról is van szó!) 
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Kiállítás időtartama szerinti felosztás 

(Kérjük, x-szel jelölni!) 
Helyszín szerinti 

felosztás 

(Kérjük x-szel jelölni!) 
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Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek 

a Kiskunságból  

Dr. Wicker 

Erika 

 2014.

07.18. 

   x      x  

Képzőművészeti állandó kiállítás Ifj. 
Gyergyádesz 
László 

2016.0
5.30. 

   x      x  

Horti Pál kerámiái Osztényi Éva 
Gizella, Virág 
Ágnes 

2017.0
3.03. 

   x      x  

Thökölytől Árpádkáig – Szabadtéri 
kiállítás a felújítás alatt álló kecskeméti 
Városháza külső díszítéséről. Kecskemét, 
Kossuth tér 

Ifj. 
Gyergyádesz 
László 

2021.0
3. 

2021.0
4. 

  x   x    

Morelli Edit (1940–2020) zománcművész 
emlékkiállítása. Kecskemét, Cifrapalota 

Ifj. 
Gyergyádesz 
László 

2021.1
1.05. 

2022.0
1.23. 

  x     x X 

„állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a 
közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell 
adománya a „Kecskemét városa által 
emelendő városi múzeumban”. 
Kecskemét, Cifrapalota 
 

Ifj. 
Gyergyádesz 
László és 
Osztényi Éva 
Gizella 

2021.1
1.12. 

2022.0
1.23. 

  x     x  

Czóbel Bélától Vaszary Jánosig. 110 éves 
Nemes Marcell adománya a Kecskeméti 
Katona József Múzeumban. Online 

Ifj. 
Gyergyádesz 
László és 

2021.1
1.12. 

   x      x 



1. számú melléklet 

(virtuális) kiállítás a KKJM saját honlapján Osztényi Éva 
Gizella 

„Adj már csendességet…”. Kortárs 
keresztény művészeti gyűjtemény a 
Kecskeméti Katona József Múzeumban. 
Városi Galéria, a Viski Károly Múzeum 
Kalocsa kiállítóterme 

Ifj. 
Gyergyádesz 
László 

2021.1
2.03. 

2022.0
1.29. 

  x   x    

 Lészen ágyú Tóth Bartos 
András, Závodi 
Szilvia, helyi 
koordináció: 
Szabóné 
Bognár Anikó 

 2021. 
márciu
s 

2021. 
június 
27. 

        x      x   

 Lengyel-Reinfuss Ede festményei Dr. Rosta 
Szabolcs 

 2021. 
május 

2021. 
június 
27. 

    x          x   

 Castrum Virtuale – Időutazás a 
fenékpusztai római erődben  

Heinrich-
Tamáska 
Orsolya 

2021. 
május 

2021. 
szepte
mber  

   x    x  

Gepida kiállítás Wilhelm 
Gábor 

július decem
ber 

  X       

Bob Dylan alkotásai  2021. 
július 

2021. 
szepte
mber 

    x   x  

 A modern művészet forrásvidékén Szabóné 
Bognár 
Anikó 

 2008     x               

 „Antanténusz, szórakaténusz” – a 
Játékmúzeum 40 éves gyűjteményének 
keresztmetszete 

Kalmár 
Ágnes 

 2019. 
január 
26. 

    x              

 Naiv szobrászati látványraktár Kalmár 
Ágnes 

 2020. 
08.20. 

    x               

 Vigyázat, csalok! Rodolfo vándorkiállítás 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs 

Fekete Anetta  2020. 
08. 28.  

 2021. 
05. 16. 

    x      x       

 Vigyázat, csalok! Rodolfo vándorkiállítás Fekete Anetta 2021.  2021.     x      x       
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Kállay Gyűjtemény Múzeum, Nyíregyháza 06. 15.  07. 30. 

 Vigyázat, csalok! Rodolfo vándorkiállítás 
Bagolyvár, Kisvárdai Várszínház és 
Művészetek Háza, Kisvárda 

Fekete Anetta 2021. 
augusz
tus 

 2021. 
ősz 

    x      x       

Magyar naiv művészet – Kondase Keskus 
Galéria, Viljand, Észtország 

Kalmár 
Ágnes 

2021. 
szept. 

2021. 
dec. 

  x    x   

Magyar naiv művészet – Rakverei 
Galéria, 
Észtország  

Kalmár Ágnes 2021. 
dec. 

2022. 
január 

    x        x     

 Válogatás Simon Balázs fotográfus 
hagyatékából 

Hajagos Csaba, 
Bezsenyi 
Ádám 

                   X 

Kulturális örökség napjai: Kecskeméti 
örökségünk ékkövei… 

Hajagos Csaba, 
Bezsenyi 
Ádám 

                    X 

Plaketek, érmek, kitüntetések a KKJM 
történeti gyűjteményében 

Hajagos Csaba, 
Bezsenyi 
Ádám 

                    X 

Toronyi János és Bács-Kiskun megye. 
Életképek az ’50-es évekből 

Hajagos Csaba, 
Bezsenyi 
Ádám 

                    X 

 



 

A KKJM munkatársainak tudományos tevékenysége 

2021. évi terv 

 

Operatív Osztály: 

 

Dr. Rosta Szabolcs 

 

 Intézményirányítási terület  

- ÁBPE továbbképzés, teljesítménymenedzsment 

- Kiállítási koordináció; Lengyel-Reyfuss Ede kiállítás 

- Kiállítási koordináció; Bob Dylan kiállítás 

 

 Kutatási témák 

 Bugac-Pétermonostora, Árpád-kori monostor 

 Az 13. századi alföldi erődítésrendszer  

 Bács-Kiskun megye középkori tempomai  

 

 Ásatások  

 2021. április Szank-Kiskun Emlékhely, 13. századi kettős körárok-rendszer 

 2021. május-október Bugac-Felsőmonostor Csitári tanya, Árpád-kori monostor 

 

 Publikáció 

 István Pánya – Szabolcs Rosta: Research summary of the Turkish fortress of Dunapataj – 

Szentkirály in: Kopeczny Zsuzsa (ed.): Politics and Society Timisoara/Temesvár, 2020 

(Megjelenés alatt) 

 Rosta Szabolcs – Pánya István: Gondolatok a síkvidéki középkori erődítésekről (Megjelenés 

alatt) 

 Kecskemét kincsei kötet, régészeti rész  

 

 Előadás 

 Fiatal Középkoros Régészek 12. Konferenciája, Kolozsvár 

 

 Egyéb 

 Intézményvezetői pályázati eljárásokban bíráló bizottsági tagként részvétel 

 Ásatási Bizottság tagja 

 MVMSZ Elnökségi tag 

 Bugaci Aranymonostor projekt szakmai felelős 

 

 

Szabóné Bognár Anikó 

 

 Intézményirányítási terület 

 Szakmai vezető EFOP-3.3.2-16 – fenntartási időszak (2021-2025) 

 Szakmai irányítási feladatok kiemelt területei 2021: gyűjteménykezelés, revízió, digitalizálás, 

múzeumpedagógia újraindítása  

 Pályázati koordináció: Kubinyi Ágoston Program 2020 és Járásszékhelyi múzeumok szakmai 

támogatása 2020 

 Pályzatírás 

 Kiállítási koordináció: Lészen ágyú, Bob Dylan 

 

 Kutatási témák: 

 A Nagy Háború, a Cs és kir. 38. gyalogezred   



 Balogh Rudolf fotói a Fotográfiai Múzeum anyagában 

 Temetők néprajza. Sírjel tipológia 

 Népi táplálkozáskultúra 

 Sütő és pékmesterség 

 Édességkultúra, cukrászat története 

 

 Egyéb 

 Temetőskanzen. Kurátor, forgatókönyvíró. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

 Tömörkény tanya. Kurátor, forgatókönyvíró. Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program 

 

 

Dr. Végh Katalin 

 

 Intézményirányítási terület 

 Projektvezető. EFOP-3.3.2-16 – fenntartási időszak (2021-2025) 

 Történeti-néprajzi szakterület 

 Kutatási témák: 

A Nagy Háború  

A „hétköznapi” Trianon.  

Temetők néprajza. Sírjel tipológia 

Folklorisztikai tanulmányok, a magyar népmese 

 Múzeumi jogi szakterület 

 COVID-19 veszélyhelyzet okozta múzeumi feladatok ellátása. 

 Szabályzatok: 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának rendje 

 Előadás: 

 Fókuszban a szakmaiság: kerekasztal beszélgetések a múzeumi alaptevékenységek és a fiatal 

generációk múzeumi jövőjéről c. konferencián 

 Határokon átívelő jó gyakorlatok c. konferencián 

 Pályázás az I. vh. olasz hadszíntereinek interdiszciplináris kutatására olasz és magyar 

partnerekkel 

 Egyéb 

 Múzeumi szakfelügyelő 

A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 9.) OKM rendelet 3. §-a alapján 

az EMMI megbízásából 

 A Magyar Nemzeti Múzeum Hétköznapi Trianon – Szenvedő szerkezet c. országos 

vándorkiállítása 1 helyszínen, szakértőként 

 A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője 

 Temetőskanzen. Kurátor, forgatókönyvíró. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

 Tömörkény tanya. Kurátor, forgatókönyvíró. Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program 

 Intézményvezetői pályázati eljárásokban bíráló bizottsági tagként részvétel 

 Év Múzeuma országos szakmai pályázat bíráló bizottsági tagja, EMMI, OKSZ, Pulszky T., 

MVMSZ,  ICOM-MNB közreműködésével 

 

Informatikai Osztály: 

Pánya István  

 Bács-Kiskun megye középkori településhálózatának, azon belül Bodrog vármegye kutatása a szerbiai 

intézmények (Zombor, Szabadka) bevonásával 

tervezett publikációk: 

Pánya István: Bodrog vármegye története 2021 tél, (digitális könyv, NKA pályázatból) 



Pánya István: A Vajas folyó, Hidrológiai közlöny (Megjelenés alatt) 

 

Gulyás Gyöngyi – Gallina Zsolt – Pánya István – Türk Attila: Újabb régészeti adatok a Duna–Tisza 

köze honfoglalás kori településtörténetéhez és a 10. századi bolgár–magyar kapcsolatok 

kérdéséhez a Tázlár–Templomhegy 1001. objektum sír kapcsán, Hadak útján konferenciakötete, 

Budapest (Megjelenés alatt) 

 

Petkes Zsolt - Pánya István - Lantos Andrea - Lukács Nikoletta: Talált tárgyak osztálya: Honfoglalás 

kori szórvány tárgyak Bács-Kiskun megyében, Fiatal középkoros régészet konferenciájának 

tanulmánykötete, Budapest (Megjelenés alatt) 

 

Fazekas András Kristóf – Pánya István – Mordovin Maxim: Műszeres terepbejárások a középkori 

Ágasegyháza területén, Fiatal középkoros régészet konferenciájának tanulmánykötete, Budapest 

(Megjelenés alatt) 

 

István Pánya – Szabolcs Rosta: Research summary of the Turkish fortress of Dunapataj – Szentkirály 

in: Kopeczny Zsuzsa (ed.): Politics and Society Timisoara/Temesvár, 2020 (Megjelenés alatt) 

 

Buzás Gergely - Pánya István: Nyárlőrinc középkori temploma, Emlékkönyv Székely György 

tiszteletére, Kecskemét 2020 (Megjelenés alatt) 

 

Novák Ádám – Pánya István: Pecsétnyomó a föld mélyéből, Turul, Budapest (Megjelenés alatt) 

 

Gulyás László Szabolcs – Pánya István – Borbás Benjámin: Pallópénzfizetés Szeremlénél. Adalék a 

középkor végi borkereskedelem történetéhez, Wosinsky Móra Múzeum évkönyve, Szekszárd 

(Megjelenés alatt) 

 

Képzőművészeti Osztály 

 

ifj. Gyergyádesz László 

Kutatási témák: 

 Kecskemét historizáló és szecessziós építészete 

 Kecskeméti Városháza 

 Kortárs magyar zománcművészet 

 Kecskemét művészeti öröksége, építészete és kortárs művészete 

 Kortárs keresztény művészet 

 Kecskeméti Művésztelep és Nemes Marcell adománya 

Publikációk (könyvek, katalógusok, cikkek, tanulmányok): 

  „a melyről száműzve van a különben is dísztelen gipsz-ékítmény tarkasága”. A kecskeméti 

Városháza külső díszítéséről. In: Magyar Iparművészet, 2021/2. 

 A kecskeméti Városháza. Kecskemét, 2022 (Az előkészítő kutatások folytatása és a könyv 

írása.) 

  „a város csinos, földszintes bérháza”. In: Hírös Históriák, 15. szám (2021. tavasz) 

 A kecskeméti Városháza üvegablakai. In: Hírös Históriák, 16. szám (2021. nyár) 

 Az 1964-ben lebontott II. katolikus bérház. In: Hírös Históriák, 17. szám (2021. ősz) 

 Kecskemét pesti háza. In: Hírös Históriák, 18. szám (2021. tél) 

 Kátai Mihály zománcművészeti életműve. In: Magyar Iparművészet, 2021/? 

 Morelli Edit zománcművészeti életműve. In: Magyar Iparművészet, 2021/? 

 Sisa József zománcművészeti alkotásairól. In: Magyar Iparművészet, 2021/? 

 „állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell adománya a 

„Kecskemét városa által emelendő városi múzeumban” c. kiállítás katalógusa. Szerk.: ifj. 

Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella. Kecskemét, 2021 

Publikációk (online): 



 Czóbel Bélától Vaszary Jánosig. 110 éves Nemes Marcell adománya a Kecskeméti Katona 

József Múzeumban. Írta és szerk.: ifj. Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella. Online 

(virtuális) kiállítás a KKJM saját honlapján. 

 Virtuális múzeumpercek sorozat keretében műelemzés, illetve Kecskemét múltjához kötődő 

posztok képekkel és kb. 3000–5000 karakternyi szöveggel (pl. Mednyánszky László: 

Enyészet, 1917; Bornemisza Géza két csendélete a Kecskeméti Múzeumban, 1909 és 

1910/1911). 

Kurátori / társkurátori munkák: 

 Thökölytől Árpádkáig – Szabadtéri kiállítás a felújítás alatt álló kecskeméti Városháza külső 

díszítéséről. Kecskemét, Kossuth tér, 2021. március–április 

 Morelli Edit (1940–2020) zománcművész emlékkiállítása. Kecskemét, Cifrapalota, 2021. 

november 5. – 2022. január 23. 

 „állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell adománya a 

„Kecskemét városa által emelendő városi múzeumban”. Kecskemét, Cifrapalota, 2021. 

november 12. – 2022. január 23. 

 „Adj már csendességet…”. Kortárs keresztény művészeti gyűjtemény a Kecskeméti Katona 

József Múzeumban. Városi Galéria, a Viski Károly Múzeum Kalocsa kiállítóterme, 2021. 

december 3. – 2022. január 29. 

Rádió, TV, film, interjú: 

 Kecskemét Kincsei (Kecskeméti TV, rövid, egy-egy alkotást bemutató film, youtube) 

1. Prutkay Péter: Töviskoszorú, 1988 (objekt, 65x65 cm) 

Társadalmi tevékenység: 

 A Tűzzománcművészek Magyar Társasága elnöke. 

 A Magyar Animáció Háza alapítványi kuratóriumának elnöke 

 KKDSZ alapszervezeti titkár 

 

Osztényi Éva Gizella 

Kutatási témák: 

 Adat- és anyaggyűjtés a Megyei Képtár „informális” műtárgyegyüttes tulajdonjogának 

tisztázásához 

 A Nemes Marcell-féle adományozás története, sajtója, és a festmények sorsa 1983-ig 

 A Műkert története a Kecskeméti Művésztelep kialakításáig 

Kurátori / társkurátori munkák: 

  „állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell adománya 

a „Kecskemét városa által emelendő városi múzeumban”. Kecskemét, Cifrapalota, 2021. 

november 12. – 2022. január 23. 

Publikációk (könyvek, katalógusok, cikkek, tanulmányok): 

 „állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell adománya a 

„Kecskemét városa által emelendő városi múzeumban” c. kiállítás katalógusa. Szerk.: ifj. 

Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella. Kecskemét, 2021 

Publikációk (online): 

 Czóbel Bélától Vaszary Jánosig. 110 éves Nemes Marcell adománya a Kecskeméti Katona 

József Múzeumban. Írta és szerk.: ifj. Gyergyádesz László és Osztényi Éva Gizella. Online 

(virtuális) kiállítás a KKJM saját honlapján. 

 Virtuális múzeumpercek sorozat keretében műelemzés, illetve Kecskemét múltjához kötődő 

posztok képekkel és kb. 3000–5000 karakternyi szöveggel (pl. Iványi Grünwald Béla: 

Kecskeméti táj, 1910 körül; Redő Ferenc: Sarki kocsma, 1937). 

Szakmai fordítások angol nyelvre: 

 „állandó irányítói és fejlesztői lehetnek a közízlésnek” – 110 éves Nemes Marcell adománya a 

„Kecskemét városa által emelendő városi múzeumban” c. kiállítás katalógusa 

 Kecskeméti Katona József Múzeum kincsei c. könyv 

Rádió, TV, film, interjú: 

 Kecskemét Kincsei (Kecskeméti TV, rövid, egy-egy alkotást bemutató film, youtube) 

1. Iványi Grünwald Béla: Kertben (Uzsonna, 1912, vászon, olaj, 85x100 cm) 



 

Egyéb 

 Múzeumi szakfelügyelő 

 

Szórakaténusz: 

Fekete Anetta 

Kutatási témái: 

 Rodolfo pályaképe a varieté történet kontextusában.  

 A szerepjáték, mint a játéktevékenységek egyik meghatározó módjának vizsgálata különféle 

aspektusokból (pszichológia, szociológia, színházelmélet, játéktörténet) 

 A bábjáték elméleti és történeti kutatása a 20. századi magyar bábtörténet kontextusában. 

 

Történeti-Néprajzi Osztály 

Bezsenyi Ádám 

 A Cumania következő számában a kiskunsági szélmalmok történetét bemutató tanulmány 2. 

részének megjelentetése, melyhez további levéltári kutatás szükséges.  

 A 2019-ben feltárásra került református templom kerítőfala történetét bemutató rövidebb 

tanulmány.  

 A Hírös Históriákban 2021-ben megjelenő cikkekhez levéltári kutatás.  

Hajagos Csaba  

 Elsősorban a KKJM éves tematikus programjához szükséges szakmai kutatások és évfordulós 

anyagok feldolgozása és közzététele, a fenntartó kéréseinek megfelelő szakmai munka 

folytatása  

 A Kecskemét monográfiához kapcsolódó tárgyi és adattári gyűjtemény feldolgozása, 

bemutatása szakmai tanulmányok keretében 

 KECSKEMÉT NÉPRAJZA MONOGRÁFIA II. KÖTET (Munka és életmód) kötet meglévő 

tanulmányainak szerkesztése.  

 Hazai és nemzetközi tudományos kutatóközpont (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, MTA BTK 

TTI) projektmunkáinak folytatása (Vármegyei kutatás). A megyei hatókörú feladatok 

keretében a Kömpöc Monográfia 1945-1990 közötti időszakának kutatása az SZTE BTK 

munkatársainak közreműködésében. 

 A kommunista diktatúra vidéktörténeti kutatásának további folytatása (MTA BTK 

Vidéktörténeti kutatócsoport) 

 A Duna-Tisza közén 2015-2020-között folytatott oral history gyűjtőmunka folytatása, amely 

interjúk intézményünk archívumába kerülnek a Nemzeti Emlékezet Bizottságával történő 

együttműködésben  

 A Rudolf-kert KMJV projektben kutatómunka folytatása és újabb projektrészek elvégzése  

 A Rendszerváltás 30. évfordulójának helyi eseménytörténete gyűjteményi és levéltári kutatás 

 A malenkij robot megyei vonatkozásira irányuló kutatás folytatása, újabb forráscsoportok 

feltárása, szakmai konferenciákon való részvétel  

 Együttműködés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat történeti-néprajzi témájú kéréseinek 

feltárásában 

 Az évfordulós és tematikus helytörténeti anyagokhoz szükséges élő emlékezet összegyűjtése, 

publikálása városi felületeken.  

 Tudományos közlemény a Cumania 2021. évi sorozatában. Cím: Üres padlás, üres ólak, 

beszántott paraszti gazdaságok 

 

Régészeti osztály 

 

Wilhelm Gábor 

Kutatási témák és tudományos anyagfeldolgozás: 

- Tiszaugi gepida temető leletanyagának feldolgozása, kiállítás előkészítése 

- Középkori településkutatás a Duna és a Tisza mentén 



 

Bognár Margit 

Kutatási témák: 

- szarmata temetők kutatása 

 

Fazekas András Kristóf 

Konferencián való részvétel: 

- „Fiatal Középkoros Régészek Konferenciája” konferencia részvétel 

Tudományos anyagfeldolgozás: 

- Szent Tamás domb, temető és templom 

- Lajosmizse, Pusztatemplom 

- Páhi, Bugac, Kunbaracs középkori faluhelyeinek vizsgálata, a régészeti topográfia 

pontosítása, kiegészítése, LiDAR felmérések és egyéb távérzékelési módszerek 

felhasználásával (BME szakdolgozat megírása, esetleg publikálása) 

Publikációs tervek: 

- Hírös Históriák kiadványba, színes cikk a Fecske u. 14. ásatásról, illetve rendszeresen 

negyedévente írni a város régészeti híreiről 

- MA-s szakdolgozat (Bugac plébániatemplom) megjelentetése a Cumaniában 

- Dunapataji temetők feldolgozása, megírása (Szent Tamás Domb, Hartai út) 

- Fazekas András Kristóf – Nagy Balázs: A pénzforgalom és kereskedelem emlékei 

Kecskemét belvárosából (V. Székely György emlékkötet, megjelenés várhatóan 2021-ben). 

 

Keszthelyi Orsolya  

Tudományos anyagfeldolgozás: 

- Kecel, Kiskőrösi út, Orcsik-tanya (Avar temető) – elemzése publikáció előkészítéséhez 

- Tiszaug, Országúti bevágás (Gepida és neolit településrészlet leletei) - elemzése publikáció 

előkészítéséhez 

Tudományos kutatói munka:  

- A 10-11. századi rendellenes temetkezések a Kárpát-medencében 

Publikáció: 

- Kecel, Kiskőrösi út, Orcsik-tanya - Avar temető 

- Tiszaug, Országúti bevágás – Gepida település 

- Kecskemét, Törökfái-Gerőmajor Árpád-kori temető 

Konferencia részvétel: 

- Hadak útján 

- Fiatal középkoros régészek konferenciája 

 

Kolonics Bence 

Kutatási témák, tudományos anyagfeldolgozás: 

- Fülöpjakab, Rácz-tanya lelőhelyről előkerült késő középkori leletegyüttes feldolgozása. 

- Kecskemét, Mercedes gyár területén zajló feltárások Árpád-kori fémleleteinek feldolgozása 

- Kecskemét, Mercedes RL 12 munkálatai során előkerült középkori jelenségek feldolgozása 

- Kecskemét, Kaszap utca 7. számú telken zajló feltárás leletanyagának leltározása 

- Nyárlőrinc, Hangár utca 

- Solt, tornacsarnok megelőző feltárás során előkerült vasdepó feldolgozása 

- Tiszaug, VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán próbafeltárás során előkerült vasdepó 

feldolgozása 

Publikáció: 

- Fülöpjakab, Rácz-tanya 

- Mesterszakos szakdolgozat átdolgozása, közlése 



- Kecskemét – Mercedes gyár területén zajló feltárások Árpád-kori fémleleteinek 

feldolgozása, közlése 

Ismertető cikkek  

- Cikk Nyárlőrinc, Hangár utca  

- Kecskemét, Mercedes RL 12 munkálatai során előkerült középkori jelenségek feldolgozása 

Konferencia részvétel: 

- Fiatal középkoros régészek konferenciája 

 

Lovas Csenge 

Hazai kutatási téma:  

- Kecel- Orcsik tanya avar temetőjének feldolgozása és cikként való megjelentetése 

Keszthelyi Orsolyával 

- A „Spirális fejű gyűrűk a 10-11 századi Magyarországon” című szakdolgozatom 

átdolgozása, kutatás bővítése és tanulmányként való megjelentetése 

Nemzetközi kutatási téma:  

- A spirális fejű gyűrűk eredete, viking-magyar kapcsolatok a honfoglalás korában 

 

Molnár Karola 

Publikáció-magyar nyelvű (megjelenés alatt): 

- Molnár K.–Varga M.: Késő középkori és kora újkori kutak Kecskemét belvárosából. In.: 

Opuscula Hungarica 11. Megjelenése várható: 2021 

Konferencián való részvétel: 

 - Leginkább a középkor időszakát érintő konferenciákon való részvétel, legalább 

hallgatóként. 

Tudományos anyagfeldolgozás: 

- Solt, Révbérpuszta II. Homokbánya (54678) 100. objektumban feltárt kályha feldolgozása 

- Lakitelek, Népfőiskola (84813): Avar temetőrészlet feldolgozása. 

- Tiszaug Kis-ér part (29417) lelőhelyen feltárt vaseszköz lelet feldolgozásában való részvétel 

- A késő középkor, kora újkor időszakához kapcsolódó lelőhelyek, leletek publikálása. 

Hazai kutatási téma:  

-A késő középkor és kora újkor időszaka, a korszakhoz tartozó települések és anyagi kultúra. 

 

Nyúlné Kovacsóczy Bernadett 

Tudományos tevékenység: 

- Bács-Kiskun-megye avar korának kutatása 

Kutatási téma: 

- Hajós-Pincefalu vízműterület 14. sírja. (a témában készülő cikk befejezése) 

- Ötvöskészlet Apostag, Ördög-szigetről (a leletanyag további darabjainak feldolgozása) 

- Kiskőrös, Deák-tanya avar kori leletanyagának feldolgozása 

- Kecskemét, Mindszenti-dűlő avar kori temetőjének és településének feldolgozása 

- Bács-Kiskun-megye légifotós anyagában szereplő avar kori lelőhelyeinek kutatása 

- Bács-Kiskun-megye fémkeresős leletanyagának avar kori tárgyainak vizsgálata 

- az Alsónyék-Elkerülő út 2. lelőhely avar kori anyagának vizsgálata  

 

Patyi Eszter 

Konferencián való részvétel: 

- „Hadak útján” konferencia részvétel 

Tudományos anyagfeldolgozás: 

- Csávoly- Vízműtelepen előkerült szarmata kori temető publikálása 

- Solt, Szennyvíztelepen előkerült sír feldolgozása 



- Néhány, a múzeumban található szarmata korhoz kapcsolódó lelet és lelőhely kutatása, 

publikálása. 

 

Rákos Eszter 

Tudományos anyagfeldolgozás: 

- Kiskőrös–Agroline késő rézkori leletanyagának feldolgozása 
 



 

VII. Pályázati tevékenység  

 

 Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett pályázati stratégiájáról és kiemelt 

terveiről, max. 1500 karakter:                                 

 

Hazai pályázatok  Pályázott 

összeg (Ft) 

Elnyert 

támogatás (Ft) 

Felelős 

(név, beosztás) 

folyamatban  

A X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai 

Biennálé műtárgyvásárlás, NKA 

1 millió Ft 

 

600.000 Ft 

 

ifj. Gyergyádesz László  

osztályvezető 

Keresztény tem. alkotások vásárlása, 

NKA 

1 millió Ft 

 

500.000 Ft 

 

ifj. Gyergyádesz László 

osztályvezető 

Tóth Menyhért grafikák restaurálása, 

NKA  

569468 Ft 

 

400.000 Ft Osztényi Éva muzeológus 

Járásszékhely Múzeumok szakmai 

Támogatása 2020 pályázat 

Nyomási Iskola raktárának a felújítása 

5 millió Ft. 4 millió Ft. Szabóné Bognár Anikó 

igazgatóhelyettes,  

Kalmár Ágnes, Ifj. 

Gyergyádesz László 

osztályvezetők  

Boros Ilona, Horváth 

Helga műtárgyvédelmi 

asszisztensek 

Kubinyi Ágoston Program 2020 

Cifrapalota kiállítótereinek 

világításkorszerűsítése  

30 millió Ft 25 millió Ft Szabóné Bognár Anikó 

igazgatóhelyettes 

 

2021. évi beadású 

Keresztény tem. kortárs alkotások 

vásárlása, NKA 

1 millió Ft 

 

 ifj. Gyergyádesz László 

osztályvezető 

Morelli Edit zománcművész műveinek 

megvásárlása, NKA  

1 millió Ft 

 

 ifj. Gyergyádesz László 

osztályvezető  

Morelli Edit emlékkiállítás, katalógus, 

NKA  

  ifj. Gyergyádesz László 

osztályvezető 

110 éves Nemes Marcell adománya… c. 

kiállítás, katalógus, NKA, VTP 

  ifj. Gyergyádesz László 

osztályvezető, Osztényi 

Éva muzeológus 

Tóth Menyhért grafikái kisimítása, NKA     Osztényi Éva 

muzeológus 

Bodrog vármegye története digitális 

könyv, NKA 

  Pánya István 

osztályvezető 

 

Tudományos konf., forráskiadvány, 

ismeretterjesztés. NKA, Hungarikum 

Biz., BKMÖ- Örökségmenedzsment a 

műtárgyak világában 

  Hajagos Csaba 

osztályvezető 

 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja programok, 

NKA 

  Merinu Éva 

múzeumpedagógus, Pécsi 

Lujza közönségszervező 

 

Szórakaténusz műtárgy restaurálás, 

NKA  

  Kalmár Ágnes 

osztályvezető 



 

Szórakaténusz állandó kiáll. vezetője, 

NKA  

1 millió Ft 

 

 Kalmár Ágnes  

osztályvezető 

 

Marbushka játékok vásárlása, NKA 2 millió Ft  Fekete Anetta 

muzeológus 

Szóraka Tanoda, VTP   Belvaracz Ibolya, Burka 

Beáta 

múzeumedagógusok 

Aprók Tánca, VTP, NKA 

 

500000 Ft 

 

 Belvaracz Ibolya, Burka 

Beáta 

múzeumpedagógusok 

Kutatási pályázat nemzetközi 

együttműködéssel, I.vh. 

hadszíntérkutatás 

  Dr. Végh Katalin 

igazgatóhelyettes 

 

 

Széchenyi 2020  

 

Pályázott összeg 

(Ft) 

Elnyert támogatás 

(Ft) 

Felelős 

(név, beosztás) 

EFOP fenntartási időszak - - Dr. Végh Katalin, 

Szabóné Bognár 

Anikó 

 

 


